نیم قرن تجربه در تحقیقات چغندرقند

یافتههای شیرین

بيان مسئله و اهميت موضوع

تفاوت عملكرد در واحد سطح چغندرقند در بين مزارع مختلف بسيار زیاد است .با
كيلگيري هاي متعددي كه از عملكرد چغندرقند در سراسر كشور صورت گرفته است ،دامنه
تغييرات عملكرد ریشه از حدود  20تُن در هكتار در مزارع ضعيف تا بيش از  130تُن در هكتار
در مزارع خوب ،گزارش شده است .در این بين ،چغندركاران پيشرو توانستهاند با بهرهبرداري
صحيح از نهاده هاي توليد و عوامل طبيعي موجود ـ نظير شرایط آب و هوایي مناسب ،فراواني
تشعشع خورشيدي و طول دوره رشد مناسب ـ ركورد بيشترین عملكردهاي اروپایي را نيز بهراحتي
پشت سر بگذارند .طبق آمارهاي رسمي ارائه شده ،ميانگين كل عملكرد چغندرقند كشور حدود
 43تُن در هكتار است كه با توجه به پتانسيل بالقوه بسيار باالیي كه براي توليد این محصول در
مناطق مختلف چغندركاري كشور وجود دارد ،عملكرد قابلقبولي نيست.

صفحه 1

شرح دستورالعمل و توصيه فنی

بر اساس نتایج تحقيقات
انجام شده ،تراكم پایين و نامناسب
بوته در واحد سطح و مهمتر از آن،
نایكنواختي سطح سبز مزرعه ،از
جمله مهمترین علتهاي پایين
بودن عملكرد چغندرقند در سطح
مزارع كشور محسوب ميشود

شكل ( ) 1تراکم پايين و بروز نايكنواختي شديد در
سطح مزرعه

(شكل.)1

صفحه 2

یكي از علل كاهش تراكم
بوته و نایكنواختي سطح سبز

شكل ( ) 2کشت بذر منوژرم با فاصله مناسب
بر روي خطوط کشت

مزرعه ،عدم تناسب بين نوع بذر با بستر كاشت است .عوامل متعددي مانند سطح آگاهي كشاورز،
نوع ماشينآالت در دسترس و قابل استفاده ،نوع بافت خاك ،ميزان مواد آلي خاك ،تناوب و
سایر مدیریت هاي زراعي بر كيفيت و چگونگي تهيه و آمادهسازي بستر كاشت چغندرقند اثر
مي گذارد .براي مثال ،در صورتيكه ،بافت خاك متوسط یا سبك و ميزان مواد آلي موجود در
خاك مناسب باشد و یا بتوان بستر بذر را بهصورت مكانيزه یا نيمهمكانيزه بهخوبي تهيه و آماده
كرد ،بهنحوي كه خاك سله نبندد و الیه سخت روي خاك در هنگام جوانهزني بذر ایجاد نشود،
استفاده از بذر مولتيژرم قابلتوصيه نيست و الزم است از بذر تكجوانهاي یا منوژرم با درصد
جوانه زني استاندارد استفاده شود .استفاده از بذر منوژرم بهویژه در كشتهاي ردیفي و روشهاي
آبياري غيرغرقابي ـ مانند نشتي و آبياري تيپ ـ كه احتمال تشكيل سخت الیه و سله كمتر و امكان
جوانهزني و ایجاد سطح سبز یكنواخت فراهم است ،قابل توصيه خواهد بود .با كشت بذر
تكجوانهاي به جاي بذر چند جوانهاي ،عالوه بر كاهش هزینههاي توليد ـ بهویژه هزینه تُنك و
وجين ـ رقابت بين بوته ها در اوایل دوره رشد ـ كه از خصوصيات بارز مزارع كشت شده با بذر
چند جوانهاي است ـ به شدت كم خواهد شد (شكل  )2و دستيابي به عملكرد بيشتر قابلانتظار
خواهد بود.
در مزرعه هایي كه بافت خاك سنگين و ميزان ماده آلي خاك كم باشد و یا بستر بذر بههر
دليل به خوبي تهيه نشده و كشت بذر به صورت دستپاش انجام گيرد ،بذر كشتشده بهطور نا
خواسته در اعماق مختلف خاك قرار مي گيرد و در نتيجه ،پوشيده شدن بذر توسط كلوخههاي
درشت باعث ميشود این بذرها به صورت نایكنواخت جوانه بزنند و سبز شوند .مدیریت پس از
كاشت مزرعه ـ به ویژه روش آبياري ـ نيز بر كاهش تراكم و بروز نایكنواختي سطح سبز اثر
ميگذارد .بهطوري كه آبياري مزرعه به صورت كرتي و غرقابي كه در كشتهاي سنتي اتفاق
ميافتد ،بهویژه در خاك هاي سنگين ،باعث تشكيل سله در سطح خاك و تشدید بدسبزي و
مشكالت ناشي از آن ميشود (شكل  .) 3بنابراین ،در چنين شرایطي (وجود خاك سنگين ،تهيه

صفحه 3

نامناسب بستر كشت و یا انجام آبياري غرقابي) چنانچه از بذرهاي تكجوانهاي (یا منوژرم)
استفاده شود ،بروز بدسبزي و نایكنواختي در جوانه زني و استقرار بوته در سطح مزرعه امري
اجتنابناپذیر خواهد بود.

شكل ( ) 3تشكيل اليه سله و ناتواني در خروج جوانهها از خاک

بنابراین ،در چنين شرایطي بهناچار توصيه ميشود بهمنظور كاهش اثرات سوء عوامل مذكور
در بدسبزي بذر چغندرقند ،از بذر چندجوانهاي یا مولتيژرم استفاده شود .با كشت بذر
چندجوانهاي ،جوانه هاي حاصل از یك بذر ،مي توانند تا حدودي بر شرایط نامناسب ایجادشده ـ
بهویژه بر مقاومت الیه سله ـ غلبه كنند .در این صورت ،یكنواختي در جوانهزني و تشكيل سطح
سبز بهتر در مزرعه امكان پذیر خواهد بود ،هرچند با استفاده از این نوع بذر ،حدود  15درصد بر
هزینه هاي توليد محصول بابت انجام عمليات تُنك مزرعه افزوده خواهد شد.
در استفاده از بذر مولتيژرم باید توجه شود از آنجایي كه ،انجام عمليات تُنك مزرعه براي
رسيدن به تراكم مناسب بوته در واحد سطح امري كامالً ضروري است ،دقت كافي در انجام
به موقع این عمليات صورت پذیرد .بهترین زمان براي تُنك مزرعه چغندرقند ،مرحله چهار برگي
حقيقي بوته ها و قبل از مصرف كود نيتروژن (كود سرك) است .بهتأخير افتادن انجام عمليات
تُنك ،بهدليل رشد بيشتر بوتهها و توسعه و گسترش سيستم ریشهاي ،بهویژه اگر بعد از مصرف
كود نيتروژن باشد ،عالوه بر افزایش هزینه تُنك ،ميزان خسارت وارد شده به بوتههاي باقيمانده
نيز بهواسطه درهم تنيده شدن ریشهها ،بهشدت افزایش ميیابد و بخشي از عناصر غذایي خاك

صفحه 4

نيز توسط بوتههاي حذف شده مصرف و موجب كاهش كارآیي مصرف این عناصر غذایي
ميشود (شكل 4الف).
چنانچه عمليات تنك مزرعه در زمان مناسب و قبل از مصرف كود نيتروژن صورت گيرد،
نهتنها هزینه تُنك و خسارت وارده به مزرعه كاهش مي یابد ،بلكه سرسبزي و شادابي مزرعه نيز
تضمين خواهد شد (شكل 4ب).

شكل ( ) 4تأخير در زمان تنك و تأثير آن بر رشد نامطلوب بوته ها (الف) و تأثير
تنك به موقع بر رشد مناسب مزرعه (ب)
منابع مورداستفاده
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صفحه 5

